
Aby rozpocząć Kurs Kwalifikacji Zawodowej kategorii C,CE należy uzyskać następujące dokumenty:

 Badania lekarskie - Dr Mirosław Błoński – przyjmuje w każdą środę w biurze D-H  o godzinie 15.00 a także na    
ul. Damrota 10 w Opolu , w czwartki i piątki od godz. 16.00 do 18.00  numer telefonu 604-283-095 koszt 200,00 zł;

 Badania z Poradni Psychologicznej - PSYCHOTECH Pracownia Badań Psychologicznych Grzegorz Pajestka          
ul. Św. Jacka 1 , rejestracja pod nr. telefonu: 508-158-959 koszt 150,00 zł;

Kwalifikacja ( KOD 95 ) to  szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10 września 2008r.
oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 września 2009r. Szkolenie to jest obowiązkowe, aby pracować w 
zawodzie kierowcy!    

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona (140 godzin)
Kurs obejmuje 130 godzin teorii ( w formie e-learningu ) oraz 10 godzin praktyki. Do kursu mogą przystąpić:

 Osoby zamierzające kierować pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C,CE, które ukończyły 21 lat
 Osoby zamierzające kierować pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D,DE, które ukończyły 23 lata;

Prawo jazdy kat. C już od 18-stego roku życia!!!
Możesz skrócić okres oczekiwania w celu przystąpienia do kurs kat. C ( wymagany wiek 21 lat ) aż o 3 lata !!!
Przystępując do KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PEŁNEJ  w wieku 18 lat posiadając kat. B masz możliwości 
automatycznie przystąpić do kurs prawa jazdy kat. C. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną 
w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do 
kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.  
Kurs obejmuje 260 godzin teorii i 20 godzin praktyki (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w 
warunkach specjalnych);

Aktualne ceny kursów i pakietów możesz znaleźć na naszej stronie internetowej www.prawko.opole.pl lub zapytaj 
bezpośrednio w biurze. Płatność można dokonać gotówką w biurze bądź przelewem.

Numer konta bankowego – IDEA BANK : 
      62 1950 0001 2006 0561 5007 0002 
      w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kursu.

Numer telefonu do biura w razie pytań – 504-024-702


